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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 

 

Số: 102/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Kỳ Phong, ngày 07 tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo 

KTKT Công trình: Nâng cấp khuôn viên UBND xã Kỳ Phong 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;    

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 

dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh 
Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu 
tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 
22/06/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp một số nội dung về công 
tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công 
trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày      /7/2022 của UBND xã Kỳ 

Phong về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ khảo sát lập Báo cáo KTKT xây dựng 

công trình: Nâng cấp khuôn viên UBND xã Kỳ Phong. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát lập Báo cáo 

kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp khuôn viên UBND xã Kỳ Phong, với nội dung 

chi tiết theo phụ lục đính kèm. 
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  Điều 2. Ban quản lý xây dựng công trình chịu trách nhiệm tổ chức chọn nhà 

thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định 

hiện hành của Nhà nước. 

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

  Văn phòng UBND xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định 

thi hành ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Tiến Sửu 
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